
รายละเอียดวิชา

วิชา ภาษาอังกฤษ 4                                               รหัสวิชา อ14101            จำนวน  3  คาบ / สัปดาห  3.0 คาน้ำหนัก

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4                                          ภาคเรียนที่ 1/2557                ครูผูสอน มิสอรอนงค  ฉลาดสิทธ์ิ

หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

1.  Hopes And  Dream

     1.1 Commands /Instructions

     1.2 Vocabulary of Occupations

     1.3 Present Simple Tense

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ป.4/1 ปฎิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำ (Instructions)งายๆ

          ที่ฟงหรืออาน

ป.4/2 อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ 

          และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตามหลักการ

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตาม

          ความหมายของประโยคและขอความส้ันๆ ที่ฟง หรืออาน

ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค  บทสนทนา และ

          นิทานงายๆ

ป.4/1 ฟงและพูดอานในสถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียนและ

          สถานศึกษา

ป.4/5 พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว 

          และกิจกรรมตางๆ

ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นงายๆเกี่ยวกับเรื่องใกลตัว

ป.4/1 พูดและทำทาทางประกอบอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคม

          และวัฒนธรรมของเจาของภาษา

2.  The Great  Outdoor

     2.1 Commands /Instructions

     2.2 Vocabulary 

          - Weather

          - Things

          - Places

     2.3 Future Tense

          - ประโยคบอกเลา

          - ประโยคปฏิเสธ

          - ประโยคคำส่ัง

ต 1.1

ต 1.3

ต 2.1

ต 3.1

ป.4/1 ปฎิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำ (Instructions)งายๆ

          ที่ฟงหรืออาน

ป.4/2 อานออกเสียงคำ สะกดคำ อานกลุมคำ ประโยค ขอความงายๆ 

          และบทพูดเขาจังหวะ ถูกตองตามหลักการ

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตาม

          ความหมายของประโยคและขอความส้ันๆ ที่ฟง หรืออาน

ป.4/1 พูด/เขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว

ป.4/2 พูดวาดแสดงความสัมพันธของส่ิงตางๆใกลตัวตามที่ฟง

          หรืออาน

ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นงายๆเกี่ยวกับเรื่องตางๆใกลตัว

ป.4/2 ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/ งานฉลองและชีวิต

          ความเปนอยูงายๆ ของเจาของภาษา      

ป.4/1 คนควา  รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู

          อื่นและนำเสนอดวยการพูด / การเขียน
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หนวยการเรียนรู มาตรฐานที่ ตัวชี้วัด

3. Birthday

    3.1 Vocabulary

          - Days/Months

          - Ordinal Numbers

    3.2 Irregular Verbs

    3.3 Past Simple Tense

         - ประโยคบอกเลา

         - ประโยคคำถาม

         - ประโยคปฏิเสธ

    3.4 ประวัติความเปนมาของ อำเภอ

          ศรีราชา (ทองถิ่น)

    3.5 ประวัติความเปนมาของมูลนิธิ

          เซนตคาเบรียล (FSG)

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2

ต 3.1

ต 4.1

ต 4.2

ป.4/1 ปฎิบัติตามคำส่ัง คำขอรอง และคำแนะนำ (Instructions)งายๆ

          ที่ฟงหรืออาน

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตาม

          ความหมายของประโยคและขอความส้ันๆ ที่ฟง หรืออาน

ป.4/4 ตอบคำถามจากการฟงและอานประโยค  บทสนทนา และ

          นิทานงายๆ

ป.4/3 พูด/เขียนแสดงความตองการของตนเอง และขอความ

          ชวยเหลือในสถานการณงายๆ

ป.4/5 พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว และ

          กิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง

ป.4/2 พูด/วาดภาพแสความสัมพันธของส่ิงตางๆ ใกลตัวตามที่ฟง

          หรืออาน

ป.4/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะกับวัย  

ป.4/1 บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ  กลุมคำ  ประโยค 

          และขอความของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ป.4/1 คนควา  รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู

          อื่นและนำเสนอดวยการพูด / การเขียน

ป.4/1 ฟงและพูด/อานในสถานการณที่เกิดข้ึนในหองเรียนและ

          สถานศึกษา

ป.4/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ

4. School

    4.1 Vocabulary

         - Subject

         - Things

    4.2 Comparing 

ต 1.1

ต 1.2

ต 1.3

ต 2.1

ต 2.2 

ต 3.1

ต 4.2

ป.4/3 เลือก/ระบุภาพ หรือสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตรงตามความ

          หมายของประโยคและขอความส้ันๆ ที่ฟง หรืออาน

ป.4/5 พูดแสดงความรูสึกของตนเองเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว และ

          กิจกรรมตางๆ ตามแบบที่ฟง 

ป.4/1 พูดเขียนใหขอมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกลตัว

ป.4/2 พูดวาดแสดงความสัมพันธของส่ิงตางๆ ใกลตัวตามที่ฟงหรือ

          อาน

ป.4/3 พูดแสดงความคิดเห็นงายๆ เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ใกลตัว

ป.4/1 พูดและทำทาประกอบอยางสุภาพ ตามมารยาทสังคมและ

          วัฒนธรรมของเจาของภาษา

ป.4/3 เขารวมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย 

ป.4/1 บอกความแตกตางของเสียงตัวอักษร คำ  กลุมคำ  ประโยค 

          และขอความของภาษาตางประเทศและภาษาไทย

ป.4/1 คนควา  รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรู

          อื่นและนำเสนอดวยการพูด / การเขียน

ป.4/1 ใชภาษาตางประเทศในการสืบคนและรวบรวมขอมูลตางๆ
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การวัดและประเมินผล

_ คะแนนเต็ม 100 คะแนน (ประเมินตามสภาพจริง  60  คะแนน : สอบกลางภาค / ปลายภาค 40   คะแนน)

การวัดและ

ประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล เครื่องมือการประเมิน คะแนน

มาตรฐาน / 

ตัวชี้วัด 

1. กอนกลางภาค 1. การสังเกต

2. การตรวจผลงาน

3. การทดสอบ

1. แบบประเมินพฤติกรรมการ

    ฟง พูด อาน

2. แบบประเมินผลงาน

3. แบบทดสอบ

25 ต 1.1 ป.4/1-4

ต 1.2 ป.4/1-5

ต 2.1 ป.4/1-3                      

ต 2.2 ป.4/1-2 

ต 3.1 ป.4/1                                             

ต 4.1 ป.4/1             

ต 4.2 ป.4/1

2. สอบกลางภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ป.4/1-4

ต 1.2 ป.4/1-5

ต 2.1 ป.4/1-3                      

ต 2.2 ป.4/1-2 

ต 3.1 ป.4/1                                             

ต 4.1 ป.4/1             

ต 4.2 ป.4/1

3. หลังกลางภาค 1. การสัมภาษณ

2. การตรวจผลงาน

3. การทดสอบ

1. แบบประเมินการสัมภาษณ

2. แบบทดสอบ

25 ต 1.1 ป.4/1-4

ต 1.2 ป.4/1-5

ต 2.1 ป.4/1-3

ต 2.2 ป.4/1-2

ต 3.1 ป.4/1

ต 4.1 ป.4/1

ต 4.2 ป.4/1 

4. สอบปลายภาค ทดสอบ แบบทดสอบ 20 ต 1.1 ป.4/1-4

ต 1.2 ป.4/1-5

ต 2.1 ป.4/1-3

ต 2.2 ป.4/1-2

ต 3.1 ป.4/1

ต 4.1 ป.4/1

ต 4.2 ป.4/1 

5. คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

1.  การสังเกต

2.  การทำงานกลุม

3.  ชิ้นงาน

แบบประเมินคุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 คุณลักษณะ

อันพึงประสงค

10 ขอ

6. สมรรถนะ สังเกต แบบประเมินสมรรถนะ - สมรรถนะ 5 ขอ

7. อาน คิดวิเคราะห 

และเขียน

อานบทความ แบบประเมินอาน คิดวิเคราะห

และเขียน

- -
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 10 ขอ

1.   รักชาติ ศาสน กษัตริย_ _                                               2.   ซ่ือสัตยสุจริต_ _ _

3.   มีวินัย_ _ _ _ _ _ 4.   ใฝเรียนรู

5.   อยูอยางพอเพียง _ _ _ _ _ 6.   มุงม่ันในการทำงาน_ _

7.   รักความเปนไทย_ _ _ _ _ 8.   มีจิตสาธารณะ

9.   ปลอดส่ิงเสพติดและอบายมุข_ _ _ _ 10. มีความเปนผูนำและกลาแสดงออก

สมรรถนะ 5 ขอ

1.   ความสามารถในการส่ือสาร_ _ _ _ 2.   ความสามารถในการคิด

3.   ความสามารถในการแกปญหา_ _ _ _ 4.   ความสามารถในการใชทักษะชีวิต

5.   ความสามารถในการใชเทคโนโลยี 
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